
 

เลขท่ีใบสมคัร....................................   

วนัท่ีส่งใบสมคัร........./.........../2566 

 

ใบสมคัรเขา้ร่วมหลกัสูตร  

หลกัสูตรพลงังานส าหรบัผูบ้ริหาร Executive Energy Program (EEP) ประจ  าปี 2023 รุ่นที่ 8 

เปิดรบัสมคัรตั้งแต่บดัน้ี – 30 เมษายน 2566* 
 

 

 

ชื่อบริษัท/หน่วยงาน............................................................................................เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี…………………………………………………………… 

ท่ีอยู.่....................................................................................................โทรศพัท.์..................................ประเภทธุรกิจ................................. 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทย (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................ชื่อเล่น (ภาษาไทย)........................................... 

ชื่อ-นามสกุล ภาษาองักฤษ (Mr./Mrs./Ms.)………..............................................................ชื่อเล่น (ภาษาองักฤษ)....................................... 

วนั/เดือน/ปี (พ.ศ.) เกิด....................................อายุ.......................ปี ศาสนา.........................โทรศพัท.์....................................................... 

เบอรโ์ทรศพัทม์ือถือ........................................E-mail..........................................................ID Line.............................................................. 

ยาท่ีแพ.้.......................................................โรคประจ าตวั............................................... อาหารท่ีไม่รบัประทาน.......................................... 

วุฒิการศึกษา..........................................................................สถาบนัการศึกษา............................................................................................ 

ต าแหน่งปัจจุบนั (ภาษาไทย).................................................................ต าแหน่งปัจจุบนั (ภาษาองักฤษ).................................................... 

ลกัษณะงานและความรบัผิดชอบของผูส้มคัร (โดยยอ่) 
 

………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….... 

.....……………………………………………………………………………………………….......................................................................................................................……….... 

ต าแหน่งในสภาอุตสาหกรรมฯ (ถา้มี) .......................................................................................................................................................... 

 
 

 

 

ชื่อผูป้ระสานงาน ......................................................................ชื่อเล่น............................ต าแหน่ง/ฝ่าย....................................................... 

โทรศพัท.์.........................................มือถือ.......................โทรสาร..........................E-mail...........................................ID Line:…………………..… 

บุคคลท่ีสามารถติดต่อไดก้รณีฉุกเฉิน.................................................ความสมัพนัธ.์...................เบอรโ์ทรศพัท.์.......................................... 

 

 

 

 

ท่านรบัทราบการประชาสมัพนัธห์ลกัสูตรพลงังานส าหรบัผูบ้รหิาร จากแหล่งใด 

[     ] ไดร้บัการแนะน าจากผูท่ี้เคยเขา้ร่วมหลกัสูตรพลงังานส าหรบัผูบ้ริหาร (Member get member) 

        (กรุณาระบชุื่อ)..........................................................................................................................................EEP รุ่นท่ี............. 

[     ] โบรช์วัร ์ [     ] จดหมายเชญิ  [     ] เวบ็ไซตส์ถาบนัพลงังานฯ/ส.อ.ท.  [     ] วารสาร Energy Focus  

[     ] Line สถาบนัพลงังานฯ/ส.อ.ท.  [     ] อื่นๆ (ระบุ)............................................................................................................... 

ส่วนที่ 1 สถานภาพความเป็นสมาชิก (Member Status) 

[   ] ภาคเอกชน    เป็นสมาชิก ส.อ.ท. เลขท่ีสมาชิก.....................    [   ] ภาครฐั  [   ] รฐัวิสาหกิจ 
                        ไม่เป็นสมาชิก ส.อ.ท.     
       
 

 

รูปถ่าย 1 น้ิว 

ส่วนที่ 2 ประวตัิส่วนตวั (Personal Data) 

ส่วนที่ 4 การรบัรูก้ารประชาสมัพนัธ ์

ส่วนที่ 3 ขอ้มูลผูป้ระสานงาน 



 

 

เหตุผลของการสมคัรเขา้รว่มหลกัสูตรฯ และความคาดหวงัท่ีจะไดร้บัจากหลกัสูตรน้ี โปรดระบ ุ(มีผลตอ่การพิจารณาคดัเลือก) 

ขอ้แนะน าในการระบุ : กรุณาระบุความคาดหวงัจากการเขา้ร่วมหลักสูตรฯ อย่างละเอียด และชัดเจน เน่ืองจากคณะท างานฯ จะใช้

เหตุผลดงักล่าวประกอบการพิจารณาการคดัเลือกการเขา้ร่วมหลกัสูตรฯ ต่อไป 

………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

     

  

 

 

 

*หมายเหต:ุ ทางสถาบนัพลงังานฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพจิารณาการคดัเลือกผูเ้ขา้รว่มหลกัสูตรฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 5 เหตผุลการสมคัรเขา้ร่วมหลกัสูตรฯ 

หน้า 2 

 

………………………………………………………. 

(ลงชื่อ)...........................................................ผูแ้นะน า 

วนัท่ี................../............................../2566 

 

………………………………………………………. 

(ลงชื่อ)...........................................................ผูส้มคัร 

วนัท่ี................../............................../2566 



                     หลกัสูตรพลงังานส าหรบัผูบ้ริหาร  

                                    Executive Energy Program (EEP) ประจ าปี 2023 รุ่นที่ 8 

                                     

 

 

หลกัฐานประกอบการสมัคร 

1. ใบสมคัรการเขา้ร่วมหลกัสูตรฯ (เปิดรบัสมัครตั้งแต่บดัน้ี – 30 เมษายน 2566) 

2. รูปถ่ายขนาด 1 น้ิว จ านวน 1 ใบ ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน (ติดใบสมคัร) 

3. ส าเนาบตัรประชาชน บตัรขา้ราชการ หรือบตัรพนักงานองคก์ารของรฐั จ านวน 1 ใบ พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

ส่งเอกสารประกอบการสมัครมาที่  E-mail: eepconnection@gmail.com (สแกนสี)* 

ติดตอ่สอบถามไดท้ี่ : สถาบนัพลงังานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

     เลขท่ี 2 อาคารปฏิบติัการเทคโนโลยีเชิงสรา้งสรรค ์ชั้น 7 ในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

     ถนนนางล้ินจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120 

ติดตอ่ : คุณกญัญา บ ารุงจิตร ์ 

          โทรศพัท ์: 02-345-1187, 02-345-1258 เบอรม์ือถือ (สถาบนัฯ) 081-889-5511  Line ID : eep_iie 

 

 

**ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้ร่วมหลกัสูตรฯ 17 พฤษภาคม 2566** 

**และยืนยนัสิทธ์ิพรอ้มช าระเงินภายใน 15 มิถุนายน  2566** 

**เริ่มอบรมเดือนกรกฎาคม 2566 - มีนาคม 2567** 
 

วิธีการช าระเงิน 

   โอนเขา้บญัชีหรือสัง่จา่ยเช็คในนาม "สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย" 

   บญัชีออมทรพัย ์เลขท่ี 009-1-70874-5  ธนาคารกรุงไทย สาขาไทยเบฟ ควอเตอร ์

 

ค่าธรรมเนียมการอบรม 

ผูเ้ขา้ร่วมอบรม ค่าใชจ้า่ย (บาท/ท่าน) ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวม 

• สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย/ภาครฐั/รฐัวิสาหกิจ 73,000 5,110 78,110 

• บุคคลทัว่ไป 83,000 5,810 88,810 

  

 -  ราคาน้ีรวมการศึกษาดูงานในประเทศ  และของท่ีระลึกหลกัสูตรฯ (เสื้อ Jacket/เสื้อ POLO/หมวก และกระเป๋าเอกสารหลกัสูตร) 

      - ราคาน้ีไม่รวมค่าใชจ้า่ยในการจดักิจกรรมกลุม่ในการอบรม และ กิจกรรมศึกษาดูงานตา่งประเทศ ซ่ึงคาดวา่จะจดัในช่วงเดือน 

กุมภาพนัธ ์– มีนาคม 2567 อีกครัง้ 

 

หมายเหตุ : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดตั้งตาม พ.ร.บ. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2530 ไม่เขา้ลักษณะเป็น

บริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 30 แห่งประมวลรษัฎากร จึงไม่เขา้ข่ายตอ้งเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและไม่อยูใ่นข่ายตอ้งเสีย

ภาษี ณ ท่ีจ่าย และค่าใชจ้า่ยในการอบรมสามารถน าไปลดหยอ่นภาษีได ้2 เท่า ตามประมวลรษัฎากร ฉบบัที่ 437 

 

หากช าระเงินแลว้ กรุณาแจง้ใบฝากเงินกลบัมายงั คุณกญัญา บ ารุงจิตร ์E-mail : eepconnection@gmail.com 

หมายเหต ุ:  - กรณีผูส้มคัรขอยกเลิกการเขา้ร่วมหลกัสูตรฯ ภายหลงัช าระคา่ธรรมเนียมแลว้ ทางสถาบนัพลงังานฯ  

                    ขอสงวนสิทธิไ์ม่คืนค่าธรรมเนียมแก่ผูส้มคัร   

                 - ทางสถาบนัพลงังานฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาการคดัเลือกผูเ้ขา้ร่วมหลกัสตูรฯ 

วิธีการและหลกัฐานประกอบการสมัครเขา้ร่วมหลกัสูตรฯ 

รายละเอียดการช าระเงิน 

Update 15/12/2565 


